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Акценти 

Участниците в заседанието обсъдиха предложението за изменение на 
Директива 1999/62/EC(Евровинетка) по отношение на някои разпоредби на 
данъчното облагане на моторни превозни средства. 

Съветът постигна общ подход по двата оставащи законодателни акта за 
въвеждане на споразумението "Базел III" в законодателството на 
Европейския съюз. 

 

Основни резултати 

Директива 1999/62/ЕО (Директива за евровинетката) има за цел да 
премахне нарушаването на конкуренцията между транспортните 
предприятия чрез поетапно хармонизиране на данъците върху превозните 
средства и установяване на справедливи механизми за налагане на такси за 
инфраструктурата. Директивата определя минималните ставки за данъците 
за тежкотоварни автомобили и подробни правила за налагане на такси за 
инфраструктурата, включително промяната на таксите според екологичните 
показатели на превозните средства. 

Съветът обсъди онези части от директивата за евровинетката, които се 
отнасят до данъчното облагане на тежкотоварни превозни средства за 
използване на пътни инфраструктури. 

България принципно подкрепя прилагането на принципите 
„замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“, за да се осигури 
по-устойчив транспорт и финансиране на инфраструктурата.  

Предвид това и доколкото намаляването на данъчните 
ставки е предвидено да бъде като опция за държавите членки, 
България по принцип подкрепя предложението за директива, но 
изрично настояваме в директивата да се запише текст, че 
България няма да прилага опцията за нулеви ставки. 

 Съветът постигна съгласие по позицията си (общ подход) по двата 
оставащи законодателни акта за прилагане на споразумението "Базел III" 
(споразумението на базелския комитет за банков надзор) - мерки за 
реформа, целящи да допринесат за повишаване на устойчивостта на 
банковия сектор на ЕС, укрепване на неговия надзор и управление на риска. 

 Съветът проведе дискусия по икономическите и финансовите последствия 
от агресията на Русия в Украйна. Министрите дадоха политически насоки за 
по-нататъшни действия по отношение на по-структурирано решение за 
финансовата помощ на ЕС за Украйна през 2023 г. Те подчертаха с огромно 
мнозинство неотложността на този въпрос и подкрепиха рамка, 
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осигуряваща предвидимост и гъвкавост, която да позволи на Комисията да 
мобилизира ресурси чрез емитиране на облигации в рамките на 
договорените бюджетни ограничения. Целта е месечните плащания за 
Украйна да започнат през януари 2023 г. 

 Министрите обсъдиха изпълнението на Механизма за възстановяване и 
устойчивост.  

 Председателят на Европейския фискален съвет представи годишния 
доклад за 2022 г. В публикувания на 26 октомври шести годишен доклад се 
прави оценка на фискалната политика, провеждана по време на 
възстановяването на икономиката след пандемията Covid-19 и се 
актуализират предложенията на съвета за реформа на фискалната рамка на 
ЕС. 

 Съветът одобри заключения относно статистиката на ЕС, като приветства 
отговора на Европейската статистическа система  на необходимостта от нови 
и по-навременни статистически данни, в следствие от руската агресия срещу 
Украйна, особено по отношение на статистиката в областта на енергетиката, 
веригите за доставки, миграцията и пазара на труда. 

 Участниците в заседанието бяха запознати с резултатите от срещата на 
министрите на финансите и управителите на централните банки на 
държавите от Г-20 на 12 – 13 октомври 2022 г. 

 Комисията информира министрите за Закона за намаляване на 
инфлацията и за последиците за ЕС от това ново законодателство на САЩ. 

 Заключения относно 
статистиката на ЕС 

 Последващи действия от 
срещата на министрите 
на финансите и на 
управителите на 
централните банки на 
държавите от Г-20 на 12 
и 13 октомври и 
годишните срещи на 
МВФ 

 Закон за намаляване на 
инфлацията (Inflation 
Reduction Act) 
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